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مستخلص: 
دول كل أصبحت فاقد الوطنية، القتصاديات لتطوير أساسية ركيزة الاقاوليتية تعد

لاساهمته نظرا2 الاقاوليتية لاقطاع كبيرا اهتماما يتولي يتطورها أو يتاقدمها درجة كانت مهما العالم2
في فاعل عنصر الرأة وتعد وغيرها، الشغل مناصب ويتوفير القتصادية الؤشرات2 يتحاسين في

في كبير باهتمام يتحظى أصبحت التي الناسائية بالاقاولة ياسمى ما خلل من التنمية يتحاقيق
انشاء في الصدارة مركز يتبوأت التي المريكية، التحدة الوليات أهمها2 ولعل العالم، دول

القتصاد. في الفعالة ماساهمته جانب إلى  الناسوي العنصر طرف من الشاريع
المريكية.2 التحدة الوليات ؛الحلية2 التنمية ؛الناسوية الاقاولة ؛الاقاوليتيةالفتاحية:�  الكلمات
JEL: M00; M12; M13; M20 تصنيف

Abstract: 
Entrepreneurship is a Key pillar for the development of national economies. 
All countries of the world, regardless of their degree of progress or 
development, have become highly interested in the construction sector due 
to their contribution to improving economic indicators and providing jobs 
and others. Women are an active factor in achieving development through 
the so-called Female Enrepreneurship has become a major concern in the 
countries of the world, and perhaps the most important United States of 
America, which took the lead in the establishment of projects by the female 
gender.
Keywords: Entrepreneurship; Feamle Entrepreneurship; Local 
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م22222ن متوفر هو م2222ا كل حشد خ22222لل من اقتصادياتها لتطوير العالم2 دول ك2222ل تاسعى
التي القتصادية، التنمية من متاقدمة ماستويات لبلوغ وذلك ومالية، ومادية بشرية موارد

الكريمة العيشة ماستوى يتحاسين على تعمل وبالتالي القتصادية، الؤشرات يتحاسين يتضمن
أهمية هنا ويتظهر وجناسهم، فئاتهم، بكل الجتمع أفراد كافة اشراك يتطلب الذي للمواطن،

في اشراكها فكرة ظهور خلل من وذلك الوطنية، القتصاديات يتنمية في الرأة2 اشراك2
.الحلية التنمية يتحاقيق في تاساهم أن شأنها من التي الشاريع وإنشاء الاقاوليتية

للاثار نظرا2 قصوى أهمية الناسوية الاقاوليتية لعطاء تاسعى الدول كل أصبحت فاقد
حوالي للماقاوليتية العالمي الرصد2 سجل فاقد البلدان، من العديد في يتحاقاقها التي اليجابية

دورها يبرز الذي المر دولة، 74 في 2016 سنة جديدة مشاريع بإنشاء ق2امت إم22222رأة2 مليون 163
يعشن الذي للمجتمع2 العمل ومناصب لسرهن، الدخول ويتوفير لجتمعاتهم، الرفاه2 يتحاقيق في

التحدة الوليات ويتحتل فيها، ينشطن التي للبيئة وخدمات منتجات يتاقديم جانب إلى فيه،
في مباشر وغير مباشر بشكل تاساهم حيث الناسوية الاقاوليتية في عاليا الولى الريتبة المريكية

10 ماقابل أنه حيث الشغل، مناصب ويتوفير النتجات يتوفير خلل من الوطني القتصاد يتنمية
.الناساء طرف من أخرى مشاريع 07 انشاء يتم الرجال، طرف من منشأة مشاريع

الدراسة إشكالية�
:التالية الشكالية طرح يمكن سبق ما على بناءا
وما الواقع، أرض على مشروع بتجاسيد ويتاقوم أسرة/عمل بين يتوفق أن للمرأة2 كيف

المريكية؟ التحدة الوليات2 يتجربة من الستفادة على الجزائرية الرأة2 قدرة مدى
:التالية الفرعية التاساؤلت بطرح قمنا الشكالية2 هذه على الجابة محاولة أجل ومن

الناسوية؟ والاقاوليتية الاقاوليتية يتتمثل ما ف22222222222ي
المريكية؟ التحدة الوليات في الناسوية2 الاقاوليتية واق222ع ماهو
الناسوية؟ الاقاوليتية مجال في الدولية التجارب من الستفادة للجزائر2 يمكن كيف

الدراسة فرضيات
الفرضيات صياغة يمكن ساباقا الطروحة الفرعية والسئلة الشكالية2 على للجابة

:التالية
الوطني؛ القتصاد ويتنويع2 لتطوير المثل الحل الاقاوليتية تعد
بهن؛ خاصة مشاريع انشاء خلل من التنمية يتحاقيق في تاساهم أن للمرأة2 يمكن
الناسوية الاقاوليتية مجال في ناجحة يتجربة- أ م و –تعد.
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الدراسة� أهمية
يتطوير في للماقاوليتية السترايتيجية للهمية يتطرقها2 خلل من الدراسة أهمية يتنطلق

في مباشر وغير مباشر بشكل تاساهم أصبحت التي منها، الناسوية لسيما القتصاد، ويتنويع2
في العالم في ورائدة ناجحة يتجربة لهم التعرض خلل من ذلك ويبرز الحلية، التنمية يتحاقيق
.الناسوية الاقاوليتية مجال

الدراسة� أهداف
:في يتتمثل الهداف من جملة بلوغ إلى الدراسة هذه تاسعى

الناسوية؛ بالاقاوليتية التعلاقة الفاهيم مختلف يتوضيح
الناسوية؛ الاقاوليتية خصوصيات أه2222م2 إبراز
الرأة؛ ماساهمات خلل من القتصادية الؤشرات يتحاسين في الاسياحية الاقاوليتية دور إبراز
منها الستفادة إمكانية ودراسة العالم2 في الدولية التجارب أهم لحد التطرق.

الدراسة منهجية
الطروحة، الشكالية2 على والجابة الدراسة جوانب جميع وتغطية اللام يمكن حتى

خلل من التحليلي الوصفي النهج استخدام يتم الدراسة، هذه من النشودة الهداف ويتحاقيق
الرقام بعض ودراسة ويتحليل الحلية والتنمية الناسوية للماقاوليتية مفاهيم إعطاء

.المريكية التحدة الوليات2 في الناسوية بالاقاوليتية التعلاقة والحصائيات
الدراسة هيكل

:التالية الحاور وفق الدراسة قاسمت
الاقاولة؛ الرأة2 حول نظرية مفاهيم: الول الحور
الحلية؛ التنمية حول عموميات: الثاني الحور
. المريكية التحدة الوليات في الناسوية2 الاقاوليتية واقع: الثالث الحور

القاولة الرأة حول نظرية الول: مفاهيم الحور
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ال2222222تي القتص2222222ادية التط2222222ورات ظ2222222ل ف2222222ي جدي2222222دة يتوجه2222222ات تع2222222رف الاقاوليتي2222222ة أص2222222بحت
الاث22ر له22ا س2يكون ال22تي الش22اريع انش2اء ف2ي فع2ال عنص2ر ال22رأة فأص2بحت العالي22ة الاساحة تشهدها
.بها التعلاقة للمفاهيم التطرق الحور هذا خلل من وسنحاول القتصاد على اليجابي

:النسوية القاولتية مفهوم
Women النجليزي22222222222ة باللغ22222222222ة يص22222222222طلح م22222222222ا ه22222222222و  Entrepreneurship وأFemale

Enterpreneurship، يف222وف م222ا فيه222ا ويتمتل222ك م222ا مؤساس222ة ويتراق222ب يت222دير نه222ا: م222نأ عل222ى وتع222رف
واستكش222اف الاس222ار ع222ن انفص2222لوا ال222ذين الناس2222اء م222ن مجموع2222ة يمثل2222ون انه2222م اس2222همها. % م222ن51

.)Gurnani, 2001, pp6-7( القتصادية للمشاركة الجديدة الشاريع
إعطاء حاولت متعددة ماقاربات أفرزت نهافإ للبحث، مجال وباعتبارها الاقاوليتية

:)174-173، ص ص 2016 زيرق ، بن حراث، ( منها نذكر للمفهوم، شمولية نظرة2
الشخص: "أنه على يعرف حيث القتصادية الاقاول وظائف إلى بالنظر :القتصادية القاربة

أعمال مجموعة أو ما عمل انجاز ضمان أجل من العمومية الاسلطات مع عاقدا يوقع الذي
".مختلفة

فهي الاقاولة إلى للجوء يتدعوه التي الاقاول خصائص دراسة على ركزت :السلوكية القاربة
بباقية ماقارنة الاقاول سلوك ومميزات خصائص بين التمييز حاولت وديموغرافية نفاسية ماقاربة

الوسط يتأاثيرات وكذا والتميز النجاز إلى الحاجة عنده يتخلق والتي القتصاديين العوان
عالم دخول قرار ايتخاذ إلى يتدفعه الصفات من جملة يكاسبه الذي النهي والاسار الجتماعي

.الاقاولة
تاسمح التي التغيرات2 مختلف يتحليل في الزمن  عامل العتبار بعين يتأخذ :الرحلية القاربة

محيط ضمن ماقاولته لنشاء الاقاول به ياقوم بما الهتمام أي نشاطها وسير الاقاولة بنشوء
الجال هذا لدخول الاقاول بدوافع الهتمام من بدل باستمرار والبداع للتغيير ومتعطش متغير
.الاقاولة مزاولة اختيار في الجانب هذا أهمية إهمال دون

وأكثرها التعاريف أشمل اخترنا مميزاتها، وأهم الاقاولة الرأة ماهية يتوضيح أجل ومن
:يلي كما يتداول
على يتحصلت أو اشترت أو أساست أكثر، أو شريك برفاقة أو لوحدها كانت سواء امرأة2 كل

في وتاساهم واجتماعيا، وإداريا، ماليا، عليها ماسؤولة فتصبح الرث، طريق عن مؤساسة
ويتديرها2 مؤساسة، على الحصول أو لنشاء، الالي2ة الخاطر يتحمل شخص أنها كم2ا تاسييرها،
جديدة أسواق ودخول جديدة منتجات يتطوير2 طريق عن وذلك إبداعي2ة بطرياقة
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خطر يتتحمل يتجعلها معينة ومميزات خصائص يتمتلك التي الرأة2 يتلك بأنها أيضا عرفت كما
والخاطرة البادرة روح يتملك التي الرأة يتلك وهي الخاص، لحاسابها التجارية بالعمال الاقيام

وإمكانيتها، قدراتها من وااثاقة والدارة، التنظيم في وبمهارة2 بمرونة ويتتعامل الاسؤولية ويتتحمل
.)87-86 ص ص ،2014 قريششي، (سلمي، والتفوق النجاح هدفها

الخاص22ة موارده2ا وإدارة بتنظي22م ويتاق2وم مؤساس2ة، الخ22اص لحاسابها إنشاء يتختار التي الرأة هي
( الط222اف نهاي222ة ف222ي أرب222اح يتحاقي222ق أم2222222ل ع2222222لى ب222ذلك الاقي222ام ف222ي الكامن222ة الالي222ة الخاط222222222ر ل22222222222ويتحم

oughlin, 2002, p5(,
كما يتصنيفها يمكن الناساء من غيرها عن يتميزها بخصائص الاقاولة الرأة يتتميز

: )31-30 ص ص ،2015 قمحة، بن يلي(كواش،
الجتماعية الخصائص:
الستمرار؛ على تشجعها2 أسرية بيئة يتوفر- 
الاقاولة؛ ايتجاه وماسؤولياتها الخاصة حياتها بين التوفيق على الكبيرة الاقدرة- 
.والخارجي الداخلي الصعيدين على البشري العنصر2 مع التعامل في الرونة- 
الذاتية الخصائص:

الضافات؛2 ويتاقديم الجديدة الفرص عن البحث صفة يتمتلك أن أي البادرة، روح يتوفر -
بالاستاقبل؛ والهتمام والبتكار البداع- 
قدراتها في الثاقة عنصر الاقاولة الرأة2 يتمتلك أن الهم فمن العمل، مجال في والكفاءة التميز -

فيه؛ يتنشط الذي العمل2 في إلهام لها يكون وأن وإمكانياتها
نجاحها؛ إلى يؤدي مما مدروسة أسس على مبنية يتكون أن بشرط لكن الخاطرة على الاقدرة- 
.عليها الحصول في والرغبة الاسؤولية يتحمل على الاقدرة -

التنظيمية� الخصائص:
واداريته؛ الوقت في التحكم على الاقدرة خاصية امتلك- 
التوافق2 العتبار بعين يتأخذ أن عليها النجاح الاقاولة الرأة2 يتحاقق لكي التنظيم، في الهارة -

الناسبة وماستلزمايته النشاط ونوعية العمل ومواصفات مهاراتها بين يحدث أن يجب الذي
.ونوعا كما
الذهنية� الخصائص:

لاقاولتها يتنافاسية خططا يتضع من هي الاقاولة صاحبة أن بما والستيعاب، الفهم سرعة -
أعلى من ككل الشروع رؤية على كبيرة قدرة منها يتطلب هذا الجديدة، الفكار منبع باعتبارها
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الاقدرة فإن نشاط كل أداء كيفية على التعرف2 على ياساعدها العمل في التميز كان فإذا
.الاقاولة كيان ضمن والوظائف النشطة بين الربط على تاساعدها والفكرية العاقلية

التعليمية� الخصائص:
الهدف يتحاقيق دون يتحول التي الهمة العوائق من تعتبر المية لن ماقبول تعليمي ماستوى -

.الستغلل إلى الرأة2 تعرض2 كما
: )56ص ،2008 (شلوف، بينها من مهام عدة للماقاولة

oيلي فيما في يتتمثل وهي: الجتماعية� الهام:
الفراد؛ معيشة ماستوى ويتحاسين شغل مناصب بخلق وذلك البطالة من التاقليل -
.والخدمات الاسلع من الاستهلكين2 وحاجات رغبات إشباع -
oالتالية الناقاط في حصرها يمكن :القتصادية الهام:
الفردي؛ وبالتالي الوطني الدخل زيادة -
العملة ربح وبالتالي التصدير وزيادة الستيراد من التاقليل إلى يؤدي مما الوطني النتاج زيادة -

.الخارج التبعية من والتاقليل الصعبة؛
والرسوم؛ الضرائب دفع طريق عن وذلك الدولة خزينة يتمويل -
.الوطني الاستوى على القتصادي التكامل -
oيلي ما منها نذكر :الثقافية الهام:
التكنولوجيا أساليب في التحكم ياستطيع لكي الحديثة التاقنية بالعرفة2 العامل يترقية -

.الحديثة
إطار  في وجرائد ومجلت علمية نوادي وجود طريق عن وذلك بالعرفة التزويد في الاساهمة -

.العمال2 ويتخصص يتكوين

الحلية التنمية� حول  عمومياتالثاني:� الحور
من يتلعبه الذي للدور نظرا الدول، طرف من كبير اهتمام الحلية التنمية حازت

لتحاقيق ووسيلة غاية فهي القتصاديات، بمختلف للنهوض ومشروعاتها برامجها خلل
منها. الرجوة2 الهداف

أهمها: ذكر يتم الحلية للتنمية الاقدمة التعاريف تعددت
بمرغو تغيير لحداث عامة يتوجهات وفق يتتم التي والبرامج هي: "الاسياسات الحلية التنمية

الدخول". يتوزيع نظام ويتحاسين العيشة ماستوى رفع بهدف الحلية الجتمعات2 في فيه
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دولة أي يتجربة فنجاح بالشاركة، يتكون الحلية التنمية لنجاح الساسية الاقاعدة أن ويتضح
وإذا البشري العنصر2 هو الوارد هذه وأاثمن الحلية، مواردها على اعتمادها إلى يرجع النمو2 في
على ماستمر عبئ ستخلق فإنها أخرى عناصر على وركزت العنصر هذا الدولة يتجاهلت ما

متزايد جهد يتاقديم على ياقدر أن دون كفاءة وياقل عددا يزداد بشري عنصر وجود وهو التنمية
الجزائر، في الحلية الدارة بناءقدرات ومشكلة الراشد الحكم (طاشمة، التنمية لخدمة

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net(.
الحكومية، الاسلطات وجهود الهالي جهود بين يتوحد التي العمليات يتلك الحلية: "هي التنمية

لتكامل ويتحاقياقا الحلية، للمجتمعات2 والثاقافية والجتماعية القتصادية الحوال لتحاسين
 (زيدان،الاقومي" التاقدم في التامة الاساهمة في وماساعدتها المة حياة إطار في الجتمعات هذه

.)17ص ،2014
ويعملون الاقطاعات2 كل من محليون أشخاص فيها يشترك التي الحلية: "العملية2 التنمية

والستدامة، بالرونة يتاسم اقتصاد عنه ينتج الذي الحلي القتصادي النشاط لتحفيز سويا
على يتاقتصر ل أنها إذا والقتصادي، الجتماعي للعمل2 حديث نمط هي الحلية فالتنمية وعليه
والفعالة اليجابية الشاركة من الجتمع تغيير إلى لتصل يتتعداها بل الادية الحياة يتطوير
 الجهود بين الفعال التعاون ويتحاقيق لفراده

ماستويات من ماستوى أي في الحلية التجمعات2 بماستوى للريتاقاء الشعبي والجهود الحكومي
.)11ص ،2013  (بونوة،شاملة" منظومة إطار في وهذا الحلية الدارة

إلى تهدف والتي الوظيفية، والنشاطات العمليات، من بمجموعة الاقيام الحلية: "هي التنمية

. )http://mawdoo3.com (الحلي" للمجتمع2 الكونة الجالت كافة في النهوض
يلي: كما الحلية ميةنللت تعريف صياغة يمكن تعاريف من سبق ما على بناء

حيث ما، دولة في والقتصادي الجتماعي العمل2 لسلوب جديد مفهوم هي الحلية التنمية
على والاقضاء العيشة ماستوى رفع بهدف ومتناساقة، متكاملة أساسية عناصر عدة على يتاقوم

بينهم. فيما والتلحم التوازن يتحاقيق مراعاة مع الفراد ورغبات احتياجات ويتلبية البطالة2
ص ص ،2013 العاني، (عودة هي الحلية التنمية لحداث الساسية الركائز2 أهم من

142-143(:
الجتماعية، القتصادية، جوانبها2 بكل والتوازنة الشاملة التنمية مفهوم على التأكيد- 

الجهود في خلل إحداث إلى  يؤدي آخر دون جانب على التركيز لن ذلك والبيئية، الاسياسية
النشود؛ التطوير2 لحداث يتبذل التي
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القتصادية؛ التنمية مفهوم من كجزء الحلية التنمية اعتبار ضرورة على  التأكيد-
وحل محلية يتنمية إحداث إلى الرامية والخطط الاسياسات وضع في العلمية2 الساليب  ايتباع-

مشاكلها؛
خطط اعداد في الختلفة ومواقعهم وميولهم أنشطتهم2 حاسب الحليين الاسكان2  اشراك-

ويتحمل البادرة ممارسة على ويتدريبهم ويتنفيذها الحلية بمناطاقهم الخاصة التنمية وبرامج2
الاسؤولية؛

الحلي؛ الجتمع خارج التوفرة2 والستشارية الفنية بالخبرات الستعانة- 
نحو الحلية الجتمعات2 في التغيير احداث على والاقادرة الواعية الحلية الاقيادات دور أهمية- 

الفضل؛
لها. مناهضتهم وعدم والتطورات التغيرات2 لتاقبل الحلية الجتمعات2 مواطني لدى الوعي نشر- 

المريكية التحدة الوليات في النسوية القاولتيةالثالث:  الحور
الاقاوليتية في متاقدمة درجة بلغت التي الدول م222ن المريكية التح222دة ا22لوليات2 تعتب222ر2

يتطوير2 في الناسوي العنصر لاساهمة نظرا خاصة، بصفة الناسوية والاقاوليتية عامة، بصفة
للدور التطرق الحور هذا خلل من وسنحاول العمل، مناصب ويتوفير الؤساساتي، الناسيج

.المريكي2 القتصاد في الناسوية الاقاوليتية يتلعبه الذي التنموي
عاليا المريكية النسوية القاولتية موقع

بعض على الرور من لبد له، إحصائي مسح وإجراء للماقاوليتية التطرق قبل
( وهي الاقاولة بالرأة2 الخاصة اللكية أنواع بعض بين للتفريق مهمة تعد التي الصطلحات2

https://www.nwbc.gov(/:
الرأة2 فيها يتكون التي الوضعية2 وهي :Women-owned Business العمال مالكة الرأة- 

.معينة مؤساسة مال رأس من% 51 ل2222 وماسييرة ومراقبة، مالكة،
فيها يتكون التي الؤساسات2 يتلك وهي :Women-Led Bussinesses للعمال� القائدة الرأة- 

الؤساسة في% 51 يتمتلك كانت اذا عما النظر بغض للعمال والراقب الاقائد، وضعية في الرأة
.ل أم
Equally male-/female-owned للعمال والنساء للرجال الستساوية اللكية- 

business :الفوائد أو للاسندات سواء والرأة، الرجل2 بين بالتاساوي الؤساسة ملكية فيها يتكون
.التزوجين بين مشتركة الؤساسات هذه يتكون الغالب2 وفي السهم، أو
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10 يتضم مؤساسة أنه على الدولي الكتب يعرفهHigh Growth :2) الطرد( الرتفع النمو- 
بماستوى قياست ما إذا سنوات 03 مدى على% 20 يفوق نمو ماستوى ويتحاقق فوق فما عاملين

. العمال2 دوران ماستوى أو العمالة،
من الؤساسات2 انشاء مجال في كندا يتلتها عاليا، الولى الريتبة- أ وم –احتلت لاقد

:ذلك يوضح2 التالي والجدول الناساء طرف
): موقع القاولتية النسوية مقارنة بعينة� من دول العالم�01الجدول رقم (

الترتيب
الدولي

الرصيدالبلد
(نقطة)

الترتيب
الدولي

الرصيد (نقطة)البلد

44كوريا الجنوبية17-7115الوليات2 التحدة2 المريكية1

43البرازيل19-6918كندا2-3

43روسيا19-6918استراليا2-3

41جنوب2 افرياقيا6820الاسويد42

40ماليزيا6521الملكة2 التحدة52

39يتايلندا62222فرناسا6

38نيجيريا6123الانيا7

36يتركيا25-5624بولندا8

36اوغندا252-5124الشيلي9

35غانا4926اليابان10-12

29يتونس4927اسبانيا10-12

24مصر4928جاميكا10-12

17الهند46292الكاسيك13
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14باكاستان4530البيرو142

12بنغلداش4430بنما15-17

44الصين15-172

Source: DELL, Global Women Entrepreneur leaders score cared, see:
https://www.dell.com, (accessed on 31/12/2017)

كأفضل الاقائمة في الول الركز احتلت التحدة الوليات2 أن أعله الجدول يوضح
في للمرأة2 الوظيفي والتناقل الوايتية2 العمال لبيئة نظرا الشاريع، صاحبات للناساء مكان

وأستراليا كندا من كل يتلتها ناقطة، 100 من ماقياس على 71 وسجلت الخاص، الاقطاع
.الاقياس نفس على 69/100 ب22222 قدر رصيد مع ،)3-2( الريتبة2 لنفس باحتللهما2

العمرية� والفئة الجنس حسب- أ وم- في القاولتي النشاط:
في لرغبتهم نظرا المريكيين تاستاقطب التي الجالت ابرز من- أ وم –في الاقاوليتية تعد

:التالي الشكل ندرج ذلك ولتوضيح الوظيفة حاساب على الخاصة مشاريعهم انشاء
-أ وم –في والعمر الجنس حسب القاولتية النشطة توزيع): 01( رقم الشكل

Source: GEM, (2016), United States report, P31.

عمرية فئة من يختلف- أ وم– في الاقاوليتية نحو التوجه أن أعله الشكل من يتضح
بالناسبة% 10 فيها الاقاوليتية ناسبة بلغت سنة 24-18 العمرية الفئة أن حيث أخرى، إلى

( سنة 44-35 العمرية للفئة يعود الاقاوليتية في الكبير والفرق للذكور، بالناسبة% 11و للناساء،
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سجلت فاقد سنة، 64-55 العمرية الفئة أما ،)للناساء بالناسبة% 13و للرجال بالناسبة% 21
%.7 بناسبة قدرت الشاريع، انشاء نحو التوجه ناسبة في تاساوي

أ وم –في النسوية القاولتية نجاح عوامل:-
على العتماد  خلل من دولة 31 على Ruta Aidis أجرتها التي الدراسة خلل من

,Toller, 2016( وهي يتحاقاقها أن المريكية التحدة الوليات2 استطاعت رئياسية معايير 04

http://lactualite.com (
الاقاوليتية؛ البيئة
الوارد؛ إلى الوصول
الرأة؛2 وحاقوق الاقيادة
الناساء طرف من الملوكة للمؤساسات2 بالناسبة النمو امكانية.
الاقاوليتية الشاريع يتمويل2 طرق:

:)cooper & al, 2016, pp 62-63( في الاقاوليتية الشاريع يتمويل2 طرق يتتمثل
السهم Equity؛ 
الديون Debt؛  
الحكومي الدعم Government subsidy؛ 
الص22دقاء العائل22ة،( الرس22ميين غير الاستثمرين ماساهمة( informal investor contribution

family, friends؛
الهنيون الالئكة الاستثمرون Professional angel investors؛ 
الخاطر مال رأسProfessional angel investors ؛ 

الولية العامة الكتتابات  Initial Public Offerings (IPOs)؛

الجم22222222222اعي التموي22222222222ل ذل2222222222ك ف2222222222ي بم22222222222ا( الخ22222222222واص الاقرض22222222222ون( private  lenders  including

crowdfunding.
أ وم –في النسوية القاولت عدد تطور:-

ف22ي ال22رأة ماس22اهمة خلل م22ن المريك22ي القتص22اد ف22ي ك22بير دورا الناس22اء الاقاوليتي22ة يتلع22ب
 (11.3 ب2222 لش22222ارعهن الالك222222ات الناس22222اء ع22222دد ق22222در 2016 س22222نة فف22222ي والج22222الت، الي22222ادين جمي22222ع
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م22ا وإدارة وعامل22ة، عام22ل ملي22ون) 8979100 (09 ياق22ارب م22ا يوظف22ون م222رأة، ملي22ون) 11313900
:التالي الشكل ندرج التوضيح من ولزيد دولر، يتريليون2 1.6 ياقارب

): تطور عدد القاولت النسوية في لوم أ- (ي)02الشكل رقم (

Source: Merican Express OPEN, (2016), The 2016 State of Women-
owned Businesses report, USA, P3, See : www.womenable.com, (accessed

on 31/11/2017).

عرف حيث الؤساسات2 على الناسوي العنصر2 حيازة ناسبة يتطور إلى أعله الشكل يشير
،%19.8 ناسبته ما 2002-1997 الفترة في بلغت حيث ،1997 سنة منذ كبيرا يتطورا الخير هذا

-2007 الفترة خلل كبيرا يتطورا عرفت حين في ،2007-2002 الفترة في% 20.1 بلغت بينما
من- أ وم –وخروج القتصادي، الناخ يتحاسن باسبب ذلك يرجع ،%45.2 ناسبته بما 2016
.العاقارية الرهون أزمة عاقبت التي الركود مرحلة

الستشغيل في النسوية القاولتية مساهمة�:
التش22222غيل ف22222ي نوعي22222ة قف22222زة الناس22222وية الاقاوليتي22222ة حاقاق22222ت الخي22222رة س22222نة العش22222رين خلل

ذل22ك ولتوض222يح عم222ل، ف222رص خل222ق ف222ي الناس222وية الاق222اولت فتاس222اهم قياس222ية أرق222ام حاقاق22ت حي222ث
:التالي الشكل ندرج

الستشغيل في النسوية القاولتية مساهمة�): 03( رقم الشكل
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Source: American Express OPEN, (2016), the 2017 State of Women-
owned Businesses report, USA, P4,See : www.womenable.com, (accessed

on 31/11/2017).
الخيرة سنة 20 خلل التشغيل في مريتفعة معدلت الناسوية2 الاقاوليتية حاقاقت لاقد

%27 بلغت حيث الناساء طرف من الملوكة التجارية الؤساسات طرف من أقوى كانت ولاقد
-10( التوسطة2 الؤساسات طرف من مدفوع النمو2 وهذا الؤساسات، اجمالي من% 13 ب2222 ماقارنة

يتوظف حيث عامل 99-50 من يتوظف التي للمؤساسات العلى الناسبة بلغت بينما ،)عامل 99
.العاملة اليد اجمالي من% 43

النشاط قطاع حسب القاولتية توزيع:

-أ وم –أن غير مشاريعهن، ويتجاسيد لقامة للناسوة مفضلة قطاعات يتوجد حتما
الناساء نصف أن حيث مختلفة، وأنشطة قطاعات2 عبر الناسوية الاقاولت انشاء في يتنوع تشهد

:التالي الشكل في الوضحة2 النشاطات2 يفضلن لشاريعهن الالكات2

أ وم في النسوية للمقاولتية� الفضلة  النشطة):04( رقم الشكل
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Source: American Express OPEN, (2016), the 2017 State of Women-
owned Businesses report, USA, P8, See : www.womenable.com, (accessed

on 31/11/2017).

ك222بيرة، بدرج222ة الناس222وية الاقاوليتي222ة فيه222ا يتك222ون ال222تي الاقطاع222ات أه222م أعله الش222كل ي222برز
والعناي22222ة الحلق22222ة، ص22222الونات مث22222ل( الخ22222رى للخ22222دمات تع22222ود الك22222بيرة الناس22222بة أن يت22222بين بحي22222ث

والريتب22ة الناس2اء، ط2رف م2ن الملوك22ة الؤساس22ات اجم22الي م2ن% 23 يتمث22ل وه2ي) الليفة بالحيوانات
أنش22طة احتلت بينما ،%15 بناسبة الجتماعية والاساعدات الصحية الرعاية2 قطاع جاء الثانية

.منشأة مؤساسة مليون 1.5 بتعداد% 12 ب2222 الخيرة الريتبة التاقنية والخدمات الحرة الهن
اقتح22222ام حي22222ث م22222ن 2016 س22222نة كن22222دا بع22222د عالي22222ا الثاني22222ة الريتب22222ة أمريك22222ا احتل22222ت كم22222ا

:ذلك يوضح2 التالي والجدول الجالت لبعض الناسوي العنصر2

أخرى بدول مقارنة النسوية للمقاولت الرائدة قطاعات أهم): 02( رقم الجدول

الصناعاتالدولة
الستخراجية

% والتحويلية

الستهلكية الخدمات% الخدمات
%
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20.437.841.7كندا

18.929.151.9أ وم

7.532.161.4التحدة الملكة

8.620.071.4لانياأ

25.533.341.2السويد

Source: Karen D. Hughes, (11/2015), Gem Canada report on Women’s
Entrepreneurship 2013 & 2014, University of Alberta,Canada, see ;

www.thecis.ca, (accessed on 31/11/2017).

،%18.9 حوالي التحويلي الاقطاع في تعمل التي أعله الجدول في الاقاولت ناسبة قدرت

الس222د حص222ة احتل222ت الس222تهلك خ222دمات وأخي222را ،%29.1 ب22222 ناس222بته ق222درت الخ222دمات قط222اع أم222ا
%.41.7 حاقاقت التي بكندا ماقارنة ،%51.9 بناسبة الناسوية الاقاولت من

بالقاولتية الرتبطة للمخاطر� القاولة الرأة تقبل مدى:
م2222ن معين2222ة درج22222ة قب2222ول علي22222ه ي22222تريتب الخاص22222ة مش22222اريعهن انش2222اء عل22222ى الناس22222وة اقب22222ال

:التالي الشكل ندرج أخرى بدول ماقارنة ذلك ولتوضيح الخاطر

-أ م و- في بالقاولتية الرتبطة� الخاطر تقبل درجة): 05( رقم الشكل
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Source: OECD ,Entrepreneurship at a Glance, OECD publishing, Paris, 
see: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-
a-glance_22266941, (accessed on 31/11/2017).

المريكية، البيئة في الاقاول الفرد يتاقبله الذي الخاطر ماستوى أعله الشكل يظهر2
للمخاطر الفراد يتاقبل حيث من عاليا الولى الريتبة احتلت- أ وم –أن الدراسة أظهرت2 حيث

. للناساء% 53و للرجال،% 70 ب222 وقدرت الاقاولتي، بالنشاط الريتبطة
الخاتمة

خاص2ة بص2فة الناس22وية والاقاوليتي22ة عام2ة بص2فة الاقاوليتي22ة أن الاق2ول يمك2ن سبق مما
ماس222ار ف222ي عن222ه الس222تغناء يمك222ن ل الناس222وي فالعنص2222ر القتص222ادية، الحي222اة ف222ي ك222بيرا دورا يتلع2222ب

الع2222المي، الاس2222توى عل2222ى الرائ22222دة التج2222ارب مختل2222ف أاثبتت2222ه م2222ا وه2222ذا الاس2222تدامة التنمي2222ة يتحاقي2222ق
العم2222ل مناص2222ب خل2222ق ف2222ي ماق2222اولتهن وماس2222اهمة الخاص2222ة، بمش2222اريعهن قي2222امهن خلل م222ن وذل2222ك
وخي22ر النش222أة، الش222اريع اس222تمرارية وض222مان أرب222اح لتحاقي22ق بالض222افة الجناس222ين لكل وه22ذا دائم222ة
مؤساس222222ة، ملي222222ون 11.6 ح222222ولي يمتلك222222ن الناس222222اء أن حي222222ث المريكي222222ة التجرب222222ة ذل222222ك عل222222ى دلي222222ل

.كعوائد دولر يتريليون 1.7 عن يربو2 ما يتحاقيق إلى بالضافة عامل، مليون 09 ياقارب ما ويشغلن
عائاق2ا يتاق2ف ال22تي الص22عوبات م2ن مجموع22ة من الاقاولة الرأة تعاني للجزائر بالناسبة أما

دول م22ع وح22تى ال22دولي ال222تريتيب ذي22ل ف22ي الجزائ222ر أباق22ى ال222ذي الم222ر الناس222وية الاقاوليتي222ة يتط22ور وج22ه
:من لبد الجزائر في الناسوية الاقاوليتية ولتطوير الجوار،

خاصة؛ مشاريع انشاء على الرأة يشجع الذي العمال مناخ يتحاسين -
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أجه22زة أغل22ب تس22جل حي22ث التموي22ل، عل22ى الحص22ول بغي22ة الالي22ة للم22وارد ال222رأة وص22ول تاس22هيل -
الجناسين؛ بين اللفات2 دراسة في يتمييز والتوسطة الصغيرة للمؤساسات2 الدعم

لاقدس22ية العتب22ار بعي22ن الخ22ذ م22ع الناس22وي العنص22ر تاس22تهوي ال22تي والاقطاع22ات الج22الت تش22جيع- 
الجالت؛ كل في الشاريع انشاء تاستطيع ل لنها السلمي، الدين في الرأة

الناسوية؛ الشاريع لتمويل2 خاص صندوق انشاء -
.العملي للميدان خروجهن قبل الجامعة في مشاريعهن يتبني على الجامعيات الطالبات2 تشجيع -
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